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Θέμα: Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές  
 
 
Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές που έχουν πλήξει τη χώρα μας και στο πλαίσιο του 
συντονισμού της διαδικασίας επιχορήγησης των επιχειρήσεων για αντιμετώπιση των υλικών 
ζημιών σε σε κτίρια, υποδομές, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θα ήθελα να θέσω 
υπόψιν σας, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Κρατική Αρωγή, για την επιχορήγηση 
επιχειρήσεων πλήττονται από θεομηνίες, σύμφωνα με το νέο νόμο 4797/2021 (Α΄66), 
παρακαλώντας για τις δικές σας ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας. 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με ν.4797/2021, προβλέπεται η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών 
από θεομηνίες σε επιχειρήσεις (βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη 
μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων 
επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς, ίση με ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημίας. 
 
Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε στοιχεία 
ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά 
αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων 
προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό 
πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι 
του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η διαδικασία της προκαταβολής, η 
περιφέρεια διαβιβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών, σταδιακά, επιμέρους καταστάσεις των 
πληττόμενων επιχειρήσεων και φορέων και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες 
ολοκληρώνεται κάθε φορά η εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη 
της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση του συνόλου των 



δικαιολογητικών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορέων. 
 
 
Η υλοποίηση της διαδικασίας επιχορήγησης ή προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης που 
καθορίζεται στο εν λόγω πλαίσιο ξεκινάει από τη συγκρότηση των προβλεπόμενων επιτροπών 
κρατικής αρωγής (άρθρο 16), αρμόδιων για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών των 
επιχειρήσεων, με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 
αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, με μέλη από το εθνικό μητρώο κρατικής αρωγής (άρθρο 17). Επισημαίνεται δε ότι 
μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4797/2021, προβλέπεται ότι μέχρι την πλήρη 
λειτουργία του μητρώου οι επιτροπές στελεχώνονται από το προσωπικό της περιφέρειας, με τη 
συμμετοχή και υπαλλήλων (μονίμων ή ΙΔΑΧ) του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
συνεπώς και του ΕΛΓΑ, καθώς και μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Οικονομικού 
Επιμελητήριου Ελλάδος και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
 
Κατά συνέπεια, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την 
επιχορήγηση των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συσταθούν άμεσα οι 
προβλεπόμενες επιτροπές και να ξεκινήσουν το έργο της καταγραφής και της εκτίμησης των 
ζημιών.  
 
Στο πλαίσιο αυτό και για την παρακολούθηση της διαδικασίας για την καταβολή των 
επιχορηγήσεων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν έχουν συσταθεί οι εν λόγω 
επιτροπές και τον αριθμό αυτών, καθώς και αν έχει ξεκινήσει το έργο της καταγραφής και 
εκτίμησης των ζημιών. Παράλληλα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε, σε εβδομαδιαία 
βάση, για τον αριθμό των επιχειρήσεων έχουν πληγεί και αιτούνται επιχορήγηση και για την 
πρόοδο του έργου των επιτροπών (στοιχεία για ολοκλήρωση καταγραφής ζημιών, ολοκλήρωση 
φακέλων κ.λπ.). Στο αμέσως προσεχές διάστημα και προς διευκόλυνση του έργου των επιτροπών 
θα σας διαβιβαστούν και στοιχεία αναφορικά με τις δηλώσεις πληττόμενων επιχειρήσεων - 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων - για τη χορήγηση πρώτης αρωγής 
έναντι επιχορήγησης του ν.4797/2021, οι οποίες έχουν υποβληθεί, αντίστοιχα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα arogi.gov.gr. 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων, σημειώνοντας ότι η συμβολή σας και η 
συνεργασία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε η επιχορήγηση του ν.4797/2021 να φθάσει το 
συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Οικονομικής Πολιτικής 
Νικόλαος Κουλοχέρης 

 
 

Εσωτερική Διανομή:  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής 
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